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Maribor, 23. 10. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 9. krog, 19 - 20. 10. 2013 

 

NK DTV Partizan Fram - Železničar  
 
K - 104/1314 
 
Izključenega igralca Frelih Goran, NK DTV Partizan Fram, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in odrivanje nasprotnega igralca), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

NK ZU VIL Brunšvik - Paloma 
 
K - 105/1314 
 
NK Paloma je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 
K - 106/1314 
 
Izključenega igralca Bohl Jože, NK ZU VIL Brunšvik se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in izguba igralnega časa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

NK AquaSystems Dogoše - Kovinar  
 
K - 107/1314 
 
Izključenega igralca Zajc Gorazd, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi ponovljenega 
prekrška (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 



K - 108/1314 
 
Izključenega igralca Zorc Denis, NK Kovinar, se zaradi ponovljenega prekrška (igra z 
roko in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 109/1314 
 
NK AquaSystems Dogoše je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč 
karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. 
člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
 

Člani 2, 6. krog 6. - 7. 10. 2013 

NK Inter Jakob - Starše 
 
K - 110/1314 
 
NK Starše je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. 
Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 
K - 111/1314 
 
Odstranjeno uradno osebo s tehničnega prostora, Šerdoner Uroš, NK Starše, ki je bil 
v vlogi predstavnika kluba, se zaradi nešportnega vedenja in komentiranja sodniških 
odločitev (Med tekmo je večkrat komentiral sodniške odločitve in se nešportno 
vedel.), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa 
do uradnih prostorov na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata, sodnik pa ga sploh ni sestavil.  

NK AJM Kungota - Rošnja Loka 
 
K - 112/1314 
 
Izključenega igralca Marko Tomaž, NK Rošnja Loka, se zaradi žalitve sodnika (V 92. 
minuti je verbalno grobo žalil glavnega sodnika), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo in pojasnilo izključenega igralca.  
 
K -/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila sodnika uvede disciplinski postopek 
zoper uradno osebo Novak Sašo, NK Rošnja Loka, ki je bil v vlogi pomočnika 
trenerja, zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, saj na bi v 90. minuti žaljivo 
komentiral sojenje, kar je ponovil večkrat in s tem tudi potenciral konfrotacijo.   
 



V skladu z 31. čl. DP ima uradna oseba v disciplinskem postopku pravico do pisnega 
pojasnila v roku 24 ur od prejema sklepa. 

NK Kipertrans Hoče - Duplek 
 
K - 113/1314 
 
Izključenega igralca Hanc Tim, NK Kipertrans Hoče, se zaradi nasilne igre (V 10. 
minuti je po kontakti z nasprotnim igralcem, ko ni bil dosojen prekršek nad njim, 
nešportno reagiral in od zadaj podrl nasprotnega igralca. Pri tem ni nastala nobena 
posledica.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
K - 114/1314 
 
Izključenega igralca Auda Boštjan, NK Kipertrans Hoče, se zaradi groženj in žalitev 
sodnikom (V 92. minuti je po koncu tekme pristopil do sodnikov in jih najprej verbalno 
žalil, zatem pa še grozil, da bo vse razbil, da jih bo že poiskal in polomil noge. Prav 
tako je pljuval na tla proti sodnikom. Zaradi tega so ga odstranili njegovi soigralci in 
ga pospremili do garderob ), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
K - 115/1314 
 
NK Kipertrans Hoče je na tekmi članov prejel pet šest rumenih in dva rdeča kartona , 
kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 100,00 € denarne kazni. 
 
K - 116/1314 
 
Izključenega igralca Mulec Aljaž, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška (stalno 
dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

Mladina 2, 7. krog, 20. 10. 2013 

NK Rače - Radlje 
 

K - 117/1314 
 
Izključenega igralca Bajrič Alen, NK Rače, se zaradi nasilnega obnašanja  (V 67. 
minuti je brcnil nasprotnega igralca , ki je obležal na tleh. Igralca je z igrišča odnesel 
trener in se ni več vrnil v igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
K - 118/1314 
 
Odstranjeno uradno osebo s tehničnega prostora, Korošak Igor, NK Radlje, ki je bil v 
vlogi trenerja, se nedovoljenega vstopa na igrišče (V 67. minuti je brez dovoljenja 
sodnika vstopil na igrišče zato, da je pomagal svojemu igralcu nad katerim je bil 



storjen prekršek – ob izključitvi.), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, da je igrišče takoj in športno 
zapustil.  
 

 

 

Kadeti-1 , 7. krog, 20. 10. 2013 

 
NK Miklavž/Dobrovce – Slovenj Gradec 
 

K - 119/1314 
 
Izključenega igralca Žugman Hrenič Žan, NK Miklavž/Dobrovce, se zaradi nasilnega 
obnašanja - udarjanja (Po koncu prvega polčasa prišlo do konfrotacije med igralci 
obeh ekip. Pri tem je Žugman s pestjo udaril nasprotnega igralca, ker je povzročilo še 
večji nered.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
petih (5) zaporednih tekmah. 
 
K - 120/1314 
 
Izključenega igralca Vavkan Klemen, NK Slovenj Gtadec, se zaradi nasilnega 
obnašanja  - udarjanja (Po koncu prvega polčasa prišlo do konfrotacije med igralci 
obeh ekip. Pri tem je Vavkan s pestjo udaril nasprotnega igralca, ker je povzročilo še 
večji nered.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
petih (5) zaporednih tekmah. 
 
 

Starejši dečki-1, 7. krog, 20. 10. 2013 

 
NK MB Tabor 2 – KNK Fužinar 
 
K - 121/1314 
 
Izključenega igralca Jakob Lovro, NK Fužinar, se zaradi nasilnega obnašanja (V 25. 
Min je hotel fizično obračunavati z nasprotnim igralcem), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 

Starejši dečki-1, 7. krog, 20. 10. 2013 

 
Miklavž/Dobrovce – NŠ NK Maribor 
 
ZVEZA 
K – 78/1314 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se NK Maribor, zaradi 
neopravičenega izostanka s tekme, kar je prekršek po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP 
izreče opomin.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Maribor, da so imeli v tem času 
delegirano tekmo v kategoriji U 13, kjer prav tako nastopajo z isto ekipo in niso 



pričakovali, da bo tekma v kategoriji starejši dečki-1 na isti dan, saj je bilo po navedbi 
v pojasnilu NK Maribor, na seji IO MNZM predlagano, da vse tekme v kategoriji s 
starejšimi dečki odigrajo v sredo ali na drug dogovorjen termin.  
 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU 
 
 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ 
Maribor, št. 04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena 
pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 
69. čl. TP NZS/.O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ 
Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in 
priporočeno po pošti 

 
 

 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 
 
 


